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في مجال المشاريع الصناعية حيث ضرورة القدرة 
الفنية المتقدمة و االلتزام التام بمقاييس الجودة و 

معايير السالمة ، قلما تضاهي الشركات األخرى كفاءة 
شركة )أي كي إم أي( و موثوقيتها وخبرتها.

انية منذ مطلع  يون لقد سارت شركة )أي كي إم أي( حذوة ثورة الصناعات ال
با كمصافي النفط و مصانع  السبعينات في اكثر القطاعات التكنولوجية تطل

يد الطاقة و تخزين الوقود و توزيعه ... الخ. فصل النفط و الغاز و مصانع تول

انة المنشآت  قيام بإنشاء وصي وقد اكتسبت الشركة خبرة فنية معتبرة عبر ال
م يعرف لها  فنية على المنتجات في سابقة ل الصناعية و اضفاء اللمسات ال

مثيل في اليونان من خالل شركات الهندسة العالمية المتميزة.

ثمانينات في تحسين مستوى   وكان ذلك حجر االساس للشركة منذ بدايات ال
ثقيلة و تنظيم  مهارات االيدي العاملة فازدادت بذلك قدرة انتاج المعدات ال

تنفيذ المشاريع  قيام ب الشركة في قالب ُيمكن شركة )أي كي إم أي( من ال
الصناعية المعقدة وصناعة المعدات بافضل المواصفات و اكفأها من حيث 

ية. فاعل ال

و اظهرت شركة )أي كي إم أي( وموظفيها خالل اربعين سنة من العمل 
الية و موثوقية و احتراما للعمالء مما جعلها تمتاز  المتواصل اخالقيات مث
عن باقي منافسيها. و تظهر أوجه التميز في شركة )أي كي إم أي( في هذه 

الية: ت العبارات ال

 االلتزام | الموثوقية | االمتياز

يانيس كاريوتيس
رئيس الشركة

الصناعات
• النفط و الغاز	
• صناعة معدات الضغظ	
• بتروكيميائية	 األسمدة و الصناعات ال
• يد الطاقة	 تول
• المنشئات الصناعية عموما	
• المشاريع العامة	

المنتجات و الخدمات
• مصانع فصل النفط و الغاز والمصافي	
• بتروكيميائية	 صناعة االسمدة و الصناعات ال
• اآلت الضغط	
• مصانع الوحدات االنزالقية و مصانع التركيب و التجميع	
• االفران	
• منشآت تخزين الوقود وتعبئته	
• خدمات الصيانة	
• يد الطاقة	 تول
• مشاريع صناعية	
• االنابيب	
• صناعات خاصة	

منشآت شركة أي كي إم أي
• مصانع االنتاج	
• تفاصيل االنتاج	

الهندسة

االبتكار

• قضايا خاصة - براءات االختراع	

ادارة الجودة

السالمة المهنية للموظفين
• الموارد البشرية	
• الصحة و السالمة	
• بيئية	 السياسة ال



مازالت شركة )أي كي إم أي( كما كانت على الدوام تقدم الخدمات 
في مجال صناعة النفط و الغاز باعتبارها مقاولة في هذا المجال و 

مصنعة آلالت الضغظ منذ عام 1973.

و قد كان االلتزام بأعلى معايير الجودة و السالمة و تسليم الطلبات في 
المواعيد المحددة سببا في اكتسابها صيتا طيبا حتى اصبحت أكثر 

الشركات موثوقية في مجال المقاوالت الصناعية واالنتاج في اليونان 
مما مكن الشركة من توسيع عملها ليمتد الى الخارج.

ونحن نفخر بعالقاتنا المتأصلة مع عمالئنا و القائمة على تقديم 
الخدمات ذات الجودة العالية من خالل العديد من المشاريع المتنوعة 

والمتطلبة. وتعتبر شركة )أي كي إم أي( شريكا موثوقا و تقدم خدماتها 
تنفيذ  على مدار الساعة  وعلى اتم االستعداد و الكفاءة الضروريتان ل

االعمال بنجاح.

االلتزام

1973-2018
اكثر من 

أربعين سنة 
من العمل

لقد تطور تنظيم الشركة و الموارد البشرية  و المنشآت والمعدات فيها 
من اجل زيادة فعالية الشركة في تنفيذ المشاريع الصناعية و وزيادة 
السالمة و تسليم المشاريع في المواعيد  المحددة و عند ضيق الوقت 

و و الحفاظ على اعلى مستويات الجودة ومعاييرها.

و اثبتت شركة )أي كي إم أي( قدرتها على تنفيذ المشاريع ضمن اطار
عمل الشركة و ارضاء احتياجات العمالء مثل استخدام المواد النادرة و 
المعقدة و تطبيق العمليات الخاصة المعقدة. و تعد مراعاة التفاصيل 

و الخبرة الفنية العميقة و تعدد المهمات و المشاريع المتعلقة 
بالمؤسسات احد أهم عوامل نجاح هذه المشاريع.

الموثوقية
ICAP 

 certificate 
2011

• التركيز المتواصل و التفاني	
• لتكنولوجيا و تدريب الموظفين الفنيين	 االستثمار المتواصل ل
• التقدم في مجال الحرفية و المرونة التنظيمية 	
• مساعدة العمالء لتتعدى العالقة النموذجية بين صاحب العمل و 	

المتعاقد
• االولوية المتواصلة الراسخة للصحة و السالمة 	
• بيئة	 مراعاة ال
• التوسع في انشاء االعمال و كسب العمالء	

الجودة
وتعتبر الجودة أهم ما يميز الشركة في تنفيذ جميع اعمالها.

•ASME U, U2 & S
•EN ISO 3834-2 & PED
•PED/97/23/EC
•GOSPROMNADZOR
•GOST

HSE
•ISO14001
• OHSAS 18001

الجوائز و االنجازات
تفخر شركة )أي كي إم أي( وتتشرف باختيارها 

ضمن اقوى الشركات في اليونان في انطالق الدورة 
االولى لجائزة  ICAP في عام 2011.

المبادئ اليونانية
منح اتحاد الصناعات في شمال اليونان إحدى 

الجوائز لشركة )أي كي إم أي( ألداءها الممتاز في 
تصدير الصناعات في سنة 2014.

االمتياز



وتتعامل شركة )أي كي إم أي( بشكل اساسي مع العمالء ذوي الصلة 
بصناعات الغاز و النفط و مصانع المواد الكيميائية و البتروكيميائية 

و مصانع االسمدة و الصناعات المختصة بتوليد الطاقة كما و تقدم 
تشكيلة من الخدمات االخرى مثل صناعة االسمنت و االلمنيوم 

والصناعات الغذائية و الدوائية. 

و لقد حظيت شركة )أي كي إم أي( بسمعة قوية باعتبارها شريكا 
تجاريا موثوقا من خالل تعاملها مع العديد من الشركات المرموقة 

مثل شركة )تيكنيب( و )تيكنيت( و )ميريكيم( و )بروسيرنات( و 
)هورتي بيتروكيم( و )مير تيكنيمونت( و )فوستر وويلر( و )سنام 

بروغيتي( و غيرها الكثير.

وفي عام 2014، تعاونت شركة )أي كي إم أي( مع مجموعة 
)اركيرودون إن في( العالمية والتي اكتسبت عقودا طويلة من الخبرة 

ما مكنها من تنفيذ مشاريع البنى التحتية على نطاق واسع في الشرق 
االوسط و شمال افريقيا.

الفروع
ا ي ان ب ال

الجزائر 
ا بلغاري
بلجيكا

الدنمارك
كندا

فرنسا 
المانيا
اليونان
ا ي ايطال
العراق
ابان ي ال

ا ي ب ي ل
ا نيجيري
ندا هول

سلوفاكيا
انيا اسب

بيالروسيا
روسيا

االمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة

الواليات االمريكية المتحدة
سويسرا

خريطة وجهة المنتج
أماكن العمالء

منشآت شركة )أي كي إم أي(

االنتشار
العالمي

خريطة اما كن المشاريع
العمالء

مصانع شركة )أي كي إم أي(
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• النفط و الغاز	
• صناعة معدات الضغظ	
• األسمدة و الصناعات البتروكيميائية	
• توليد الطاقة	
• المنشئات الصناعية عموما	
• المشاريع العامة	

الصناعات
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الصناعات

الغاز و النفط

يمثل قطاع الغاز والنفط معظم اعمال شركة )أي كي إم أي( سواء في 
الصناعات او المشاريع ذات الصلة حيث تأصلت هذه الشركة أساسا 

من هذا القطاع عندما كانت تعمل كمتعهد صيانة في مصفاة ايكسون 
لنفط في سالونيك سنة 1973. و استنادا الى هذا المبدأ، فقد واصلت  ل

الشركة تقديم الخدمات في هذا المجال وتوسعت فيها الى جانب 
القدرات الفنية.

يا مزودا و مقاوال موثوقا في مجال الغاز  وتعد شركة )أي كي إم أي( حال
والنقط مؤكدين بذلك على مبدأ التعاون المتأصل مع عمالئنا ممن 
باتهم.  يقدرون التزام الشركة و موثوقيتها و استجابتها لكافة متطل

وتشمل المشاريع التي تقوم بها الشركة المجاالت االتية : 

التحفيز الكامل لوحدات التصنيع + ترميم / تحسين الوحدات الحالية
تقطير المواد الخام، التكسير التحفيزي للسوائل، وحدة تنقية و ازالة 

المعادن، وحدة التخلص من الكبريت ، وحدة تقليل كمية الكبريت في 
الديزل ، أداة تشكيل الطاقة، استخدام مركب تيرت أميل مثيل إيثر، 

وحدات  المصاوغة، وحدات فصل مركبات البروبان-البروبيلين، 
استخالص الميثانول، عمليات التزويد، دي.او.دي.دي. ، وحدات 
استخالص الكبريت، هيدروجين، الوحدات الهوائية للمصانع و 

المعدات، توليد البخار، الوقود النفطي، الغاز، وحدات االضاءة، وحدات 
معالجة الكبريت، وحدات استخالص الكثافة، وحدات المركبات 
االمينية، وحدات معالجة المياة الحمضية، وحدات برج التبريد 

المحفزات، وحدات اصالح المواد التحفيزية.

تصميم و بناء منشآت تخزين الوقود و تعبئته بالكامل ) البترول، 
الوقود، الغاز النفطي المسال(

لطالما اعتبرت شركة )أي كي إم أي( الرائدة في مجال انتاج و صناعة 
الخزانات في السوق اليوناني. ووفقا لمعايير ايكسون و أي بي آي, 

فإن خبرتنا و معرفتنا المختزنة مكنتنا من ان نكون االفضل و االقوى 
في هذا المجال حيث وصلت عدد الخزانات المصنوعة والخدمات 

المقدمة خالل السنوات الثالثين الماضية الى اكثر من 70 خزانا و 
اكثر من 50 خدمة. 

تمديد االنابيب
تقوم شركة )أي كي إم أي( بصناعة االنابيب الخاصة بالنفط و الغاز 

و المواد البتروكيميائية و الكيميائية الى باالضافة الى شبكات توزيع 
الغاز المنزلي.

الصيانة )بما فيها المنشآت الساحلية(
لقد كانت شركة )أي كي إم أي( على الدوام متعهد الصيانة في جميع 
مصافي النفط في اليونان على مدر اربعين سنة حيث كانت تتبنى 

مشاريع انتاج الوحدات مما يعنى ان القيام باالعمال الصناعية كثيرا 
تنبه و فهم المعايير الفنية و اخذ الحيطة و  ما يتطلب حالة من ال

الحذر الالزمين.
وتعتبر شركة )أي كي إم أي( الشركة اليونانية الوحيدة التي تملك 

الخبرة الهائلة في مجال صيانة حفارات النفط القريبة من الساحل.
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الصناعات

المفاعالت
مفاعالت التكسير التحفيزي للسوائل، مولدات الهيدوجين، مفاعالت التخلص 

من الكبريت، المفاعالت التحفيزية، افران المفاعالت، مفاعالت التجديد، 
بارد... الخ نفط ال مفاعالت تكسير الهيدروجين، مفاعالت امتصاص ال

.
االعمد / االبراج

استخالص الميثانول / اعمدة االستخالص، اعمد التقطير، الفواصل، 
اعمدة عزل البروبان، مجزءات المواد الخام ، ابراج الضغط، اعمدة فصل 

مركبات البروبان-البروبيلين، اعمدة غسل الغاز، اعمدة امتصاص، اعمدة 
يد، اعمدة ازالة مركبات االيثان، اعمدة ازالة  تول المؤكسدات، اعمدة اعادة ال

بيوتان... الخ مركبات ال
.

مبدالت الحرارة الغالفية االنبوبية
تعبئة، مكثفات الكبريت، أجهزة اعادة الغلي، مبخرات، أجهزة التسخين، 

أجهزة تسخين البخار، مكثفات، االختزان، الضغط العالي... الخ
.

صهاريج عالية الضغط
براميل ضغط، عوازل، محليات، مزيالت الغاز، أجهزة االمتصاص، براميل 

بخار، براميل ازالة الضباب، براميل اندماجية، براميل تجفيف، براميل 
مخرجات، براميل تخزين، براميل آالت، براميل هواء... الخ

.
وحدات انزالقية مدمجة او مركبة

وحدات مدمجة مثبتة على مزلجة، تتضمت جميع النواحي ذات الصلة: 
الميكانيك، المعدات، تمديد االنابيب، الكهرباء، تركيب االجهزة، تتبع االثر، 

العزل،  الطالء والتوصيل للموقع
.

اجهزة التسخين
تصنيع وتركيب أجهزة التسجين و االفران بالكامل

.
تغليف االنابيب قبل تمديده

صناعات خاصة

الغاز و النفط

تعد شركة )أي كي إم أي( االولى في مجال صناعة معدات الضغط في 
جنوب شرق اوروبا وتتضمن الصناعات صهاريج عالية الضغط و 

صهاريج سميكة عالية الضغط و مبدالت الحرارة الغالفية االنبوبية و 
المفاعالت و االعمدة و االبراج المصنوعة من مواد متعددة كالسبائك 

و المواد العازلة. و تمتلك شركة )أي كي إم أي( القدرة على تغطية 
المتطلبات الصناعية في هذا المجال فهي حاصلة على شهادات 

ASME U  و U2  كما انها تمتلك االت لف الصفائح بقدرة تصل 
الى 130 مليميتر.



المواد البيتروكيميائية و االسمدة

وفي ما يتعلق بالخدمات و المنتجات المتنوعة التي تقدمها 
شركة )أي كي إم أي( في مجال النفط و الغاز و خاصة في مجال 

الصناعات البتروكيميائية، فأن الشركة تقدم خدمات تتضمن 
الصهاريج الكروية و صوامع االلمنيوم الى جانب صناعة معدات 

الضغط باستخدام السبائك النادرة.
و تمتلك الشركة ايضا خبرة واسعة في مجال صناعة االسمدة سواء 

في نوعية المتعاقدين معها او في خدمات الصيانة التي تقدمها.
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الصناعات

توفر شركة )أي كي إم أي( خدمات متكاملة في تركيب االنظمة 
الحرارية و الكهروكيميائة و وانظمة توليد الطاقة المشترك للمصانع 
بو توفير الحلول الهندسية و الشرائية واالنشائية و اية خدمات خاصة 
كالخدمات الكهروميكانيكية و ما يتعلق بتجهيز االنابيب و تمديدها.

 
كما تعرض شركتنا خدمات المتعلقة بالمعدات عالية الضغط مثل 

أجهزة التسخين عالية الضغط ووأنظمة تخزين المواد و معالجتها و 
تشكيلة واسعة من خدمات الصيانة.

 
وتعتبر شركة )أي كي إم أي( واحدة من اكبر مصنعي ابراج الطواحين 
الهوائية في جنوب شرق اوروبا بخبرة واسعة في توفير اضخم انواع 

بناء بما فيها الداخلية. ابراج الفوالذ المخروطية و اساسات ال

توليد الطاقة
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الصناعات

اعمال عامة

لكائنات المائية يا : انشاء بيئة مناسبة ل استصالح بحيرة كورون ا الوسطى, سالونيك. ي    محافظة منطقة مقدون

يا ضبط الجداول المائية في بلدية الموب

التوسع في تمديد شبكات الدفئة في منطقة امينتيو، فيلوتاس.

ا الوسطى, بيال ، اليونان. ي محافظة منطقة مقدون

تدفئة ية لتمديد شبكات ال شركة امينتيو المحل

تقنية و المشاريع  إن مستوى الخبرة في تنفيذ االعمال ال
التي اكتسبتها شركة )أي كي إم أي( مكنتها من أن تكون 

بناء في اليونان. احدى اكبر شركات ال
و تمتلك شركة )أي كي إم أي( القدرة على القيام بتشكيلة 

و اسعة من االعمال العامة بما فيها الحقول المائية و 
الصناعات البيتروكيميائية و الطاقة الصناعية.

و تقسم مشاريع االعمال العامة  لشركة )أي كي إم أي( 
كاآلتي:

و اختيرت شركة )أي كي إم أي( من بين شركات التعاقد 
بيئة  المرخصة في الفائمة الرسمية الصادرة عن وزارة ال

و الطاقة و التغير المناخي كما أنها أحد اعضاء الجمعية 
اليونانية لشركات المقاوالت الكبرى.

المشروع المالك

المشروع

المشروع

المالك

المالك

درجة المشروع المشروع الرقم

E’ الطاقة المائية 1
E’ الطاقة الكهروميكانيكية 2
E’ الطاقة الصناعية 3
D’ االبنية 4
C’ اعمال الطرق 5
C’ الموانئ 6
A’ مشاريع الموانئ ومواقف السفن 7

المواد البيتروكيميائية و االسمدة

يتعدى مجال عمل شركة )أي كي إم أي( في الصناعة الى قطاعات 
صناعية اخرى كاالسمنت و الحجر الجيري و االلمنيوم  و االطعمة و 

االشربة، و الديزل الحيوي و المنتجات المعدنية و غيرها.

كما و تقدم الشركة خدمات التركيب الشاملة من اعمال مدنية 
وخدمات التعهد بتنفيذ مشاريع الى المجاالت الهندسية التفصيلية



• مصانع فصل النفط و الغاز 	
• صناعة االسمدة و الصناعات 	

البيروكيميائية
• اآلت الضغط	
• مصانع الوحدات االنزالقية و مصانع 	

التركيب و التجميع
• االفران	
• منشآت تخزين الوقود وتعبئته	

• خدمات الصيانة	
• توليد الطاقة	
• مشاريع صناعية	
• االنابيب	
• صناعات خاصة	

المنتجات و الخدمات



مصانع النفط و الغاز

تمتلك شركة )أي كي إم أي( مصانع الوحدات االنزالقية خبرة و اسعة 
في مجال تنفيذ المشاريع في قطاع مصافي النفط و النفط و الغاز 

بشكل عام. ولهذا تعتبر احدى ابرز المتعاقدين في صناعة المصافي 
في اليونان و تنفرد عن غيرها بسجل النجاحات التي حققتها في 

تنفيذ المشارع. وتتضمن المشاريع انشاء المصانع و بناء الواحدات و 
المجمعات و اغالقها ومشاريع الترميم و التحسين.

و تقدم الشركة تشكيلة واسعة من االعمال الميدانية كاعمال الحفر 
بناء و تركيبه. وتركيب  بناء المدنية و توفير فوالذ ال الهندسي واعمال ال

ثقيلة و تمديدات  ثابتة و الدوارة و عمليات رفع المواد ال المعدات ال
بناء الداخلية و تغليف االنابيب و تمديدها و التجهيزات الكهربائية  ال

واعمال الصهر و التغليف، وخدمات التعهد و ما قبلها في تنفيذ 
المشاريع و البدء بتنفيذها.

و تقدم الشركة افضل الخدمات وفقا الكثر التعليمات صرامة في مجال 
الصحة و السالمة. و قد اعتاد موظفونا على اخذ الحيطة و الحذر 
نظرا لخبراتهم الواسعة و المامهم بالعمل و ظروفه المحيطة من 

خالل تصاريح العمل لألماكن ذات الوطأة الحرارية العالية. وال يكفي 
م الطلب في  انجاز العمل باعلى مستويات الجودة والسالمة ما لم يستل

الموعد المحدد، و لهذا تحرص شركة )أي كي إم أي( تجنب االضرار 
التي قد يسببها التأخر في تسليم الطلبات للعمالء. كما و تمتلك شركة 

)أي كي إم أي( المرونة في تسريع سير العمل لتسليم الطلبات في 
الموعد المحدد عند الحاجة.

وألن شركة )أي كي إم أي( تعمل منذ انشائها في مجال صناعة النفط 
و الغاز، فإنها تتشارك مع عمالئها في بناء الثقة على المدى الطويل 

باتهم في هذا المجال لذا فهي مؤسسة  لمعرفتها باحتياجاتهم ومتطل
لنفط و الغاز يسعى  هندسية شرائية انشائية وشريك بارز ومشغل ل

العمالء الى التشارك معها.

ترميم وتحسين مصفاة سالونيك – اعمال ميكانيكية للمعدات و تصنيع 
يد المحفزات المستمر الفوالذ في وحدة إعادة تول

ينيك بيتروليوممصفاة سالونيك ل هي

العميلالمشروع الموقع
يفسينا – اعمال ميكانيكية للمعدات ل يفسيناترميم وتحسين مصفاة  اي ل ينيك بيتروليوممصفاة اي ل هي

العميل / المستخدمالمشروع الموقع

المنتجات و الخدمات

21



المنتجات و الخدمات
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ينيك بيتروليوممصفاة سالونيكترميم الوحدة 100 ل هي

العميل / المستخدمالمشروع الموقع

قيام باالعمال الكهروميكانيكية فيها ينيك بيتروليوممصفاة سالونيكانشاء وحدة انتاج الديزل منخفض الكبريت و ال ل هي

العميل / المستخدمالمشروع الموقع

مصانع النفط و الغاز

نار في وحدة تقطير النفط الخام ال اتبديل جهاز التسخين ب ن يفسي ل ينيك بيتروليوممصفاة اي ل هي

العميل / المستخدمالمشروع الموقع



المنتجات و الخدمات

25

اعمال انشائية مدنية و اعمال فوالذ انشائية
لمصنع صوامع جديد )عشر صوامع( 450 متر

ينيك بيتروليومسالونيك ل هي

العميلالموقعالمشروع

صناعة المواد البيتروكيميائية واالسمدة

توفر شركة )أي كي إم أي( تشكيلة واسعة من الخدمات لعمالئها في مجال صناعة المواد البتروكيميائية واالسمدة 
لتشابه الكبير بينه وبين قطاع النفط و الغاز. و تمتلك الشركة خبرة واسعة في الشروع بتنفيذ المشاريع   نظرا ل

فاينيل وعديد  وصيانتها في مصانع االسمدة )الفسفور و االمونيا( ومصانع المواد البتروكيميائية )كلوريد متعدد ال
عديد البروبيلين(. وتوظف الشركة خبرتها ومقدرتها في التعامل مع المواد الرائجة التي تصنع منها السبائك 

المصنعة حسب االختصاص الى جانب تصنيع االلمنيوم.

فاينيل انشاء وحدة العزل بطالء الكلوريد متعدد ال

انشاء و تبديل مكعبات وحدة االسيد الفسفوري

مصفاة سالونيك

كافاال

ينيك بيتروليوم و ل  هي

مصنع االسمدة الفسفورية )بي إف آي(

المشروع

المشروع

العميل / المستخدم

العميل / المستخدم

الموقع

الموقع



الجزء العلوي من جهاز اعادة 
التوليد

K-4102

المشروع

2014 سنة االنشاء
4100-U الوحدة

هيلينيك بيتروليوم العميل
55.4 الطول )متر(

175.8 القطر الداخلي )متر(
80 )tns( الوزن

170 القدرة االستيعابية )متر مكعب(
ASME VIII Div.1 FEA رمز المادة المصنوعة

6.4 لوح ضغط المادة المصنوعة
343 درجة حرارة المادة المصنوعة )درجة(

SA 516 Gr 70
SA 240 Tp 304H

SA 105
SA 312 Tp 304H

بطانة صامدة للحرارة

المواد

تظهر القدرة الصناعية القصوى و الكفاءة الفنية العالية لشركة )أي 
كي إم أي(  من خالل تصميم و تصنيع المعدات ذات االهمية الكبيرة 

مثل صهاريج المفاعالت. وتفخر شركة )أي كي إم أي( بصناعة 
المفاعالت ة في مصافي النفط بما فيها مفاعالت التكسير التحفيزي 

للسوائل مفاعالت تكسير الهيدروجين.

وتقدم شركة )أي كي إم أي( أي نوع من انواع صهاريج المفاعالت 
ضمن المدى المحدد في صناعتها سواء ذات االحجام الكبيرة التي 

تتعدى اقطارها 8 امتار والتي تصل سماكة تغليفها الى 85 مليمترا 
او السبائك المتينة المغلفة من الداخل او حلقات الدعم داخلية التركيب 

واألجزاء المعقدة متكاملة التشكيل.

معدات الضغط
المفاعالت

Reactor 34-R-001002 
Elefsina

المشروع

2009 سنة االنشاء
وحدة تكسير الهيدروجين/ 

مصفاة ايليفسينا
الوحدة

هيلينيك بيتروليوم العميل
الطول )متر( 

القطر الداخلي )متر(
)tns( الوزن

ASME VIII Div. 1, PED 97/23/EC, 
FEA Analysis, API 934

رمز المادة المصنوعة

لوح ضغط المادة المصنوعة
درجة حرارة المادة المصنوعة

المواد

2.20 5,5

6.2 4,2

170 51

80.42/F.V. 86.3/F.V.

420/177 400/177

SA 387 Gr 22 CI 2
+ Clad

Tp 347_ (84+3)

SA387 Gr
22 CI 2_

87 mm

المنتجات و الخدمات
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الجزء العلوي من جهاز اعادة 
K-4101X التوليد

المشروع

1999 سنة االنشاء
4100-U الوحدة

هيلينيك بيتروليوم العميل
872.13 الطول )متر(

800.5 / 677.6 القطر الداخلي )متر(
75 )tns( الوزن

360 القدرة االستيعابية )متر مكعب(
ASME VIII Div.1 FEA رمز المادة المصنوعة

73.3 لوح ضغط المادة المصنوعة
580 / 343 درجة حرارة المادة المصنوعة )درجة(

SA 516 Gr 70
SA 350 LF2
SA 204 GrB

SA 182 F1
SA 182 F5

SA 312 Tp321H

المواد

الجزء العلوي من مفاعل 
التكسير التحفيزي للسوائل

K-4101X

المشروع

2014 سنة االنشاء
4100-U الوحدة

هيلينيك بيتروليوم العميل
53.10 الطول )متر(
677.6 القطر الداخلي )متر(

80 )tns( الوزن
300 القدرة االستيعابية )متر مكعب(

ASME VIII Div.1 FEA رمز المادة المصنوعة
73.3 لوح ضغط المادة المصنوعة

343/580 درجة حرارة المادة المصنوعة )درجة(
SA 516 Gr 70

SA 350 LF2
SA 204 Gr C

SA 182 F1
SA 182 F5

SA 312 Tp321H
بطانة صامدة للحرارة

المواد



معدات الضغط
االبراج / االعمدة

و لدى شركة )أي كي إم أي( امكانية تصنيع وتركيب هذه الصناعات 
بالكامل ابتداًء من االبراج المغلفة من الداخل بسبائك متعددة المواد 

الى االعمدة العمالقة في ساحات التجميع لدى الشركة الواقعة في 
ميناء سالونيك. و تعد شركة )أي كي إم أي( االولى دون منازع في 

توفير الصناعات المتعلقة باالبراج و االعمدة.

تعتبر صناعة االبراج و االعمدة احد اهم مجاالت عمل شركة 
)أي كي إم أي( كما نفخر بتصنيع المعدات بأفضل المواصفات 
و باحجام هائلة لعمالئنا المحترمين ممن يثقون بخبرة الشركة 

وقدرتها في هذا المجال.

المنتجات و الخدمات

31-С-001 ينيك بيتروليوم – مشروع تحسين مصفاة ايليفسيس برج ضغط لوحدة تكسير الهيدروجين ل هي

العميل / المستخدمالمشروع

С-7102 مصافي )هيالس( كورينث موتور اويلتيكنيبيترول هيالسعامود تكسير النفط الخام

العميل / المستخدمالمشروع الموقع

المشروع
T-1401, T-150, T-411  توريد ابراج

العميل / المستخدم  
هيلينيك بيتروليوم – مصفاة اسبروبيرغوس

المشروع
N 4252 A/B PP  ابراج العزل

العميل / المستخدم  
هيلينيك بيتروليوم – مصفاة سالونيك

المشروع
T150 Flash Tower

العميل / المستخدم  
هيلينيك بيتروليوم – مصفاة سالونيك

المشروع
3-T-102 Stabilizer Tower

العميل / المستخدم  
هيلينيك بيتروليوم – مصفاة ايليفسيس

المشروع
T1401 Stabilizer Tower

العميل / المستخدم  
هيلينيك بيتروليوم – مصفاة سالونيك

المشروع
نافتا  تحسين و تبديل جهاز )فيرجن( الزالة البيوتان من ال

)النفط الخام( T-301 هيلينيك بيتروليوم.
العميل / المستخدم  

هيلينيك بيتروليوم – مصفاة سالونيك

29
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العميل / المستخدم   المشروع
هيلينيك بيتروليوم –مصفاة اسبروبيرغوس M-3401D  مفاعل تبديل المواد العادمة باخرى جديدة

المشروع
وحدة )بيرم( الستخالض الكبريت

العميل
بروسيرنات، نيابة عن شركة البورصة المغلقة

)لوكويل- تشيرموموري(
المستخدم

أو أو أو "لوكويل – بي إن جي بي"

معدات الضغط
مبدالت الحرارة الغالفية االنبوبية

تعد صناعة مبدالت الحرارة الغالفية االنبوبية احدى اهم الصناعات الجوهرية لدى شركة )أي كي إم أي( بحجم  يصل الى حوالي 
300 مادة مصنعة خالل السنوات ال25 الماضية.

و تختص الشركة بجميع انواع مبدالت الحرارة من نوع )تيما( دون تحديد االحجام او جودة المواد او شكلها كما تقوم الشركة بإجراء 
عليها عمليات صيانة  تقوم  التي  التعقيد  بدرجة  واسع  المام  الشركة  ولدى  الصناعات.  بهذه  يتعلق  فيما  هندسية شاملة  دراسات 

المبدالت حيث يتم الرجوع الى التكوين الهندسي الجزائها تسهيال لعملية التبديل.
بعملية  المتعلقة  الحلول  تقديم  امكانية  أي(  إم  كي  )أي  لدى شركة  فإن   ، االنبوبية  الغالفية  الحرارة  مبدالت  جانب صناعة  والى 

تخصيص التطبيقات و تصنيع االجهزة المتخصصة و صيانة مكيفات الهواء الى جانب خدمات الترجيت و التجميع.

المنتجات و الخدمات

العميل / المستخدم   المشروع
هيلينيك بيتروليوم –مصفاة سالونيك لمزود / مبدل المخلفات  

العميل / المستخدم المشروع
هيلينيك بيتروليوم – مصفاة ايليفسيس مبدالت الحرارة – مشروع المصفاة المعدل
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العميل / المستخدم   المشروع
بتروليوم هيلينيك،مصفاة سالونيك ثقيلة من نوع D1902 )عازل للحرارة( و D1903 )عازل للبرودة(  تزويد براميل الجدران ال

معدات الضغط
براميل وصهاريج الضغط

إن مدة الخبرة الطويلة لدى ام كي ام كي في تصنيع صهاريج الضغط 
هي ثالث سنوات حيث عملت خالل هذه الفترة على تصنيع أكثر من 

310 مادة. وقد تطورت الشركة من تصنيع صهاريج النفط المسيل 
البسيط والنفط المسيل إلى تصنيع أكبر معدات ضغط الغاز والبترول 
، وانتاج صناعات أخرى في اليونان وفي أحد أكبر المصانع الموجودة 

في جنوب شرق أوروبا .
ومن خالل سوق سالونيك ، فإننا قد زودنا وقدمنا صهاريج معدات 
عالية الجودة حيث تمتاز بأقطارها و ابعادها الكبيرة  ومواد تتمتع 

بسمك جدار قوي إضافة الى ملحقات داخلية وخارجية معقدة وأشكال 
للفوهة وإلى جانب ذلك خبرتهم الطويلة في تصنيع جميع أصناف 
المواد والصهاريج التي قد يتم تزويدها على شكل مواد منتظمة أو 
مغلفة ، او على شكل سبائك عالية الجودة والمصنعة في مساحات 

بعيدة مخصصة لها وذلك لمنع التلوث.

وتعد الصهاريج مزيالت الملح والبضائغ مغلفة بالكامل ومن ضمنها 
البضائع الداخلية المتوفرة لدينا .

المنتجات و الخدمات

المشروع
تزويد إثنان من الصهاريج المحلية )مزيالت الملوحة( مع ملحقاتها 

و أجزاء إضافية تقدم لمشروع ان بي 2  أو ام اس كي
العميل

بروسيرنات
المالك

ا جازبرومينتيف – مورافلينكو، او ام اس كي ، روسي

المشروع
تزويد أعمدة فوالذ كربونية وتقديمها لمصفاة لك اويل بيرجرز ،

ثقيلة. ية المخلفات ال المرحلة األولى لمجموعة عمل

المالك / المستخدم:    ليمعلا

لك اويل نيفتوهيم بيرجرز. يا. تيكنيب، ايطال

تزويد عشرة براميل HIC لمصفاة لك اويل بيرجرز
ثقيلة . ية المخلفات ال المرحلة األولى لمجموعة عمل

ا. ي لك اويل نيفتوهيم بيرجرزتيكنيب ، ايطال

المالك / المستخدم:المشروع العميل/ المالك

المشروع
V3205 وضع عمود رئيسي أعلى الوعاء المستقبل.

العميل/ المالك
مصافي )هيالس( كورينث لزيت المحركات



ية بتريكوالمادة D-150 تزويد محليات النفط الخام. ينيك، مجمع سالونيك الصناعينظام عمل ل بيتروليوم هي

المستخدم النهائيالمشروع العميل

V-7102 و V-7101 يان ، المادة مجموعة سي دي يو الجديدة – موتور اويل )هيالس( ، مصافي كورينثبروسيرناتمحل

المستخدم النهائيالمشروع العميل

معدات الضغط
المحليات )مزيالت الملوحة(

المنتجات و الخدمات

تزويد إثنان من الصهاريج المحلية )مزيالت الملوحة( مع ملحقاتها
و أجزاء إضافية تقدم لمشروع ان بي 2  أو ام اس كي

بتروكيميائي هيورتي ، روسيابروسيرنات ال

المتعاقد الرئيسيالمشروع العميل/ المالك
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وزارة النفط العراقية / شركة النفط الجنوبيشركة بروجيتي االوروبية العالميةتصنيع 18 صهريج انزالق مركب و 6 صهاريج تصريف.

المستخدم النهائيالمشروع العميل

ا الخاصة أو المسجلة يفسيناشركة ميرشيمنظام معياري يستخدم التكنولوجي يني، ال ل البترول الهي

المستخدم النهائيالمشروع العميل
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الوحدات االنزالقية والمعدات المدمجة والمركبة

المنتجات و الخدمات

يعد تزويد وحدات انزالقية والمعدات المدمجة والمركبة من 
أعمال شركة اي كي ام اي. تندمج خبرتنا الطويلة في تصنيع 

وانتاج معدات الضغط، وانتاج االنابيب وأعمال الفوالذ االنشائي 
والعمل في المجال الكهروميكانيكي، مع امكانياتنا الهندسية 

الطويلة. إن شركة اي كي ام اي تنتج بكفاءة األعمال والعمليات 
الالزمة لتوصيل وحدات انزالقية أوالمعدات المدمجة والمركبة 
بيانية للوحدة والمعلومات  إلى العميل . استنادا الى الرسوم ال

حول اتجاهات معدات انزالقية، فإن شركة اي كي ام اي قد تعمل 
بالهندسة التفصيلية وقد تنتج هذه الوحدة كما يلي :

 

• الهندسة التفصيلية لجميع معدات الضغط، واألنابيب والفوالذ االنشائي 	
واألعمال الكهروكيميائية .

• تشكيل الوحدة ثالثي االبعاد.	
• نفقات.	 جميع أعمال الشراء وال
• اتمام التصنيع والتركيب عن طريق الفحص والتشغيل المسبق في متاجر 	

الشركة.
• توصيل معدات انزالقية جاهزة للتشغيل , متبوعة بجميع الشهادات ذات 	

  ) PED, ASME, U, U2&S, GOST Technical passport( الصلة مثل



المشروع
TAIF-NK )VCC (النظام المعيار المعالج 82.4 لغاز النفط المسيل يقدم لمشروع

المالك المتعاقد الرئيسي العميل المستخدم النهائي
) TAIF-NK( شركة ببليك ستوك لهندسة شركة تويو ل شركة ميرشيم النفط 

تتضمن في األعمال الالزمة التالية :

األعمال الميكانيكية
المعدات
األنابيب

الكهربائية
أدوات القياس

مواد العزل
مواد الطالء والتبطين

التوصيل الى الموضع المحدد

الوحدات االنزالقية المدمجة 
والمركبة تستخدم في :

المصافي
منشأة تخزين البترول

منشأة المواد الكيميائية
منشأة المواد البتروكيميائية

منشأة الغاز الطبيعي
منشأة المواد المخصبة )المسمدة(

الوحدات االنزالقية والمعدات المدمجة والمركبة

المنتجات و الخدمات
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المشروع
نقل  ل إنشاء جهاز تسخين نفط خام جديدة ل
 3H01AB الحراري ذات الغالف المزدوج
H101 وتجديد مدفأة النفط الحار القديمة

الموقع
مصفاة اليفسيس

المستخدم النهائي:
ينيك بيتروليوم ل هي

تصنيع الفوالذ وتنسيق محمص 
البخار

المشروع

هيورتي / مصفاة توتال 
جونفريفاي ، فرنسا

العميل

مصفاة توتال جونفريفاي فرنسا المستخدم النهائي

نظام مسخن هواء متقدم جديد 
L-2101 لمشروع

المشروع

ينيك بيتروليوم  ل هي
أسبروبيرجوس

الموقع

شركة هيورتي بيتروشيم المستخدم النهائي

أجهزة التسخين

المنتجات و الخدمات

.يتضمن مجال أعمال اإلنشاء للمدافئ الجديدة أو تعديالت المواد 
على استبدال األنابيب المصنعة من قبل طاقم العمل لدينا ، وهكذا يتم 

الحفاظ على الجودة العالية ومصداقية العمل 

تمتاز شركة اي كي ام اي بخبرتها الطويلة في تصنيع وانشاء أجهزة 
التسخين لمصافي البترول.

إن جميع األجزاء الفوالذية متوفرة في متجرنا سالونيك، بينما تعد 
خيارات التجزئة محتملة من خالل استخدام مساحة التركيب المتوفرة 

لدينا داخل ميناء سالونيك
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المشروع
تعبئة في منطقة ديندروبوتوماس عند محطة تحميل  ل تحديث مؤقت ل

الشاحنة الجديدة ومحطة الضخ الجديدة

العميل/ المستخدم الموقع
دا ل ايكو اي كالوخوري، سالونيك

المشروع
تقسيم صهريج التخزين فوق األرض 63.000 متر مربع  

إلى 4 أجزاء متفرقة

العميل/ المستخدم الموقع
ماميدويل – جيت اويل كالوخوري، سالونيك

المشروع
منشآت صهاريج تحميل وتخزين الوقود الجديدة 

العميل/ المستخدم الموقع
ا ن فيتومي ن. أنهيالوس ، سالونيك

عقوملا المشروع
متجر اي كي ام اي ، سالونيك ترسيب معادن صهريج الماء

المستخدم النهائي العميل
ا OJSC نفتان – بيالروسي تيكنيب ، بينيلوكس

منشآت تعبئة الوقود وتخزينه

المنتجات و الخدمات

ضافة إلى التزامنا بإتمام بناء تسهيل التحميل الذي يشمل على الربط 
الداخلي، و مكافحة الحرائق، واألعمال التشغيلية واالوتوماتيكية، 

وتوصيل األعمال المنجزة الى العميل. إن العمل في المتجر كفريق 
واحد وضمن منشآت التصنيع لدينا يضمن الحصول على منتجات 

ذات جودة عالية في أدنى وقت ممكن .    
أخيرا، قد تلتزم الشركة بالقيام في مشاريع مخصصة مثل تجهيز 

األماكن وتنفيذ التطبيقات الجديدة والمسجلة والمتواجدة على صهاريج 
الوقود مثل تقسيم األماكن الى أجزاء، وخدمات الصيانة المخصصة 

التي استلزمت نقل الصهريج بشكل كامل، والسماح للوصول إلى 
القسم األسفل من الصهريج و إلى المنطقة الباطنية تحت األرض

.

تعد منشآت تعبئة الوقود وتخزينه من أحد المجاالت األقوى لدى 
شركة اي كي ام اي لكافة أنواع الوقود والبترول والغاز النفطي 

المسيل، البروبان والبيوتان. من خالل مركب الصهريج المعروض 
في اليونان في ال30 سنة الماضية، لدينا المعرفة التامة بما في ذلك 
وسائل التصميم والتصنيع المسبق وإنشاء أي نوع من أنواع صهاريج 
ثابتة أو المتغيرة المبنية من الفوالذ أو  التخزين، أو تصاميم السطح ال

األلمنيوم. وأنها في تطور سريع ومستمر وذات جودة وحماية عالية 
المستوى.

عالوة على ذلك، ومن خالل المصنع األضخم لصهاريج الضغط في 
المنطقة، فإنه بإمكاننا أن نوفر أي نوع أو حجم من براميل التخزين أو 

المدافئ لالستخدام فوق أو في باطن األرض.

المشروع
صهاريج تخزين الوقود ومنشآت التحمي

العميل/ المستخدم الموقع
SHELL صهاريج تخزين كالوخوري 

سالونيك 

عقوملا المشروع
مجمع  سالونيك الصناعي انشاء ثالثة أماكن لتخزين البروبيلين  معدات 

يلين الجديدة 180 البروب

المتعاقد الرئيسي العميل
ا ي تيكنيمونت ، ايطال ينيك بيتروليوم ، سالونيك ل هي

العميل/ المستخدم الموقع المشروع
ينيك بيتروليوم ل هي ينيك بيتروليوم مصفاة  سالونيك ل هي  TK881 – تزويد وتوصيل اثنان من صهايج النفط الخام الجاهزة لالستخدام

TK882، بسعة 80000 متر مكعب وأنابيب النفط الخام المتداخلة والجديدة.
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منشآت كافاال النفطية في المناطق البعيدة والقريبة من الشاطئ
بعيدة والقريبة من الشاطئ(  وجدت منشآت كافاال النفطية )في المناطق ال

وخالل مدة تزيد عن 35 سنة في شركة اي كي ام  شريكا موثوقا به 
انة اليومية المستمرة للوعود لمساعدتهم في االنشاءات الجديدة وفي الصي

المشروع
أعمال االنشاء والصيانة تقدم لوحدة التكسير التحفيزي للسوائل

العميل/ المستخدم الموقع
ينيك بتروليوم ل هي مجمع اسبروبيرجس الصناعي

خدمات الصيانة

المنتجات و الخدمات

تعد أعمال الصيانة من أول األعمال التي التزمت بها شركة اي كي 
ام اي وكان ذلك في بدايات أعمال الشركة . ونفتخر بهذا العمل النه 

يمثل جزءا هاما من اعمال الشركة ، وسبب تطور وتقدم الشركة 
لما تملكه من متعاقد صيانة رئيسي وموظفين منجزين ألعمالهم 

الواجبة عليهم . 

يا لمفاعالت التكسير التحفيزي للسوائل  وقد تم استبدال األجزاء العل
تنفيذ استخراج حزمة ، وصيانة  التي يبلغ ارتفاعها 70 متر ، ل

أكثر من مئة مبادل حراري انبوبي غالفي خالل 20 يوم من إيقاف 
التشغيل، وذلك لتغطية اكثر من 500 موظف مختص في فترة 

زمنية محددة ، إن قدرة اي كي أم اي لخدمات ايقاف التشغيل العامة 
ال مثيل لها . ونلتزم أيضا بعقود صيانة دائمة يوميا ،ويشمل ذلك 

على أي نوع من المعدات الصناعية بما في ذلك المصافي ومحطة 
توليد الكهرباء  والمنصات البحرية حيث تمتلك الشركة خبرة 

مستمرة ألكثر من 30 سنة.

تشتمل مشاريع ايقاف تشغيل المصفاة العامة على:
مفاعل التكسير التحفيزي للسوائل باستبدال المولد واعمال تنقيح 	•

وانشاء منافذ دائرية في الغالف،واستبدال بكرة المدفأة والتجديد .
عقود صيانة سنوية	•
خدمات صيانة في مناطق بعيدة عن الشاطئ	•
الكشف واالصالح والتحقق من معدات الضغط	•
خدمات صيانة محطة توليد الكهرباء	•
التحكم واالختبار الال إتالفي	•

المشروع
إصالح الصهاريج ) 4-،18-،24-،36-،48-،59-،77-،78-(

العميل/ المستخدم الموقع
ينيك بتروليوم ل يفسينا هي مصفاة ال

المشروع
يد الكهرباء  انية ، محطة تول ث فحص مولد وتربينة البخار من الدرجة ال

المشتركة

الموقع العميل
يد كهرباء ثيسفي محطة تول بيديسون إل

الموقع العميل المشروع
مصفاة اسبروبيرجس ينيك بتروليوم ل هي U-2100 و U-2000 انة المبدل الحراري في الوحدات أعمال صي
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المشروع
V90 و V52 تصنيع األبراج واألساسات ألبراج فيستس

العميل
نظام طاقة الرياح فيستس

المشروع
يد الطاقة ذات الدورة المفتوحة في  مزود صهاريج الضغط، محطة تول

منطقة حاسي الرمل – الجزائر

المالك المستخدم النهائي
ميتكا الشركة الجزائرية النتاج الكهرباء

الموقع المشروع
بالتانوفريسي ، دراما ، اليونان 

ية. الشمال
تصنيع وبناء صوامع لتخزين 

رماد الوقود، الواحد يبلغ600 متر 
باإلضافة الى االنشاءات الفوالذية 

تمييع. تابعة لها ونظام ال ال

المستخدم النهائي العميل
شركة الطاقة العامة – 

بالتانوفريسي
بالتانوفريسي

الموقع المشروع
نهر نيستوس مقاطع وانابيب الماء الرئيسية– محطة 

ثيسافروس للطاقة الكهرومائية

المالك العميل
ايجيك – ميتون  ميتكا – شركة الطاقة العامة – الفريو.

صناعة توليد الطاقة

المنتجات و الخدمات

تغطي صناعات الطاقة مساحة واسعة النطاق حيث انتقلت من 
محطات واسعة النطاق مثل الحرارية )الفحم / الوقود /المحمي 
بالغاز(، الطاقة الكهرومائية و محطات التوليد المشتركة، الى 

استخدامات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والنظام الشمسي 
والنظام الهجين . تتمتع شركة اي كي ام اي بالخبرة الطويلة في مجال 

ثانية في صناعة النفط والغاز في اطار  صناعة توليد الطاقة وهي ال
الخبرة الطويلة للشركة. وقد انتقلت من مجال إقامة محطة جديدة الى 
مشاريع التعديل والى خدمات صيانة ايقاف التشغيل. ان جودة والتزام 

شركة اي كي ام اي يقدما دائما على انهما سمات مميزة للشركة .

من األمثلة على الطاقة المتعلقة بالمشاريع  : 
• يد مشتركة.	 بناء محطة تول
• يد الطاقة والحراة المشتركة.	 بناء محطة تول
• بناء ميكانيكي للمحطات الحرارية .	
• ثقيل وسبئك األنابيب.	 لمواد الفوالذية والجدار ال التصنيع المسبق ل
• تزويد أساسات وأبراج تربينية رياحية.	
• التركيب الميكانيكي في المحطات المائية.	
• تصنيع وتركيب الصوامع والصهاريج.	
• تصنيع وتركيب صهارج الظغط.	
• ية 	 تصنيع وتركيب مبدالت الحرارة بما في ذلك المسخنات المسبقة عال

الضغط .
• الغاز.	 صيانة محطات طاقة المحمي ب

المشروع   العميل/ المستخدم النهائي
يد الكهرباء تول التصنيع المسبق لألنابيب ذات التجويف الكبير لمحطة انتاج الطاقة ميتكا – شركة تركاس الجنوبية ل

المشروع
لوقود  تصميم وتصنيع أنابيب ، محطة الفريو ل

العميل
ميتكا – شركة الطاقة العامة – الفريو

المشروع
V90 و  V52 صنيع االساسات واالبراج ألبراج فيستس

العميل
ظام طاقة الرياح فيستس
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العميل/المالك الموقع المشروع
فايبران  تربني – اليونان مصنع الصوف الصخري الجديد 

المشاريع الصناعية

المنتجات و الخدمات

إن شركة اي كي ام اي قادرة على تقديم خدمات التعاقد
 العامة التمام وحدة جديدة، او تجديد المشاريع، مجتمعة مع قدرتها

على انتاج الفوالذ االنشائي أو التصنيع اآللي في متاجرها
في سالونيك وكافاال ، تتضمن هذه المعدات أو الماكينات ما يلي:

• األفران والمواقد 	
• معدات ضغط	
• صوامع وصهاريج للتخزين	
• أنظمة الحزام الناقل	

العميل المشروع
االلمنيوم ية المدارية لتحل انشاء وحدة البوكسيت ل

إن شركة اي كي ام اي شريك مؤمن كمتعاقد صناعي ومصنعة لعدد
تالية :   من المشاريع الصناعية في المجاالت ال

• مصانع االسمنت	
• مشاغل الفوالذ 	
• مشاغل التعدين	
• مصانع االلمنيوم	
• مشاغل الحجر الجيري	
• مصانع انتاج الغاز الصناعي.	

المشروع
أ. انشاء 5 مشاغل فوالذ ومخزن اسمنت

جديد وتقديم منشآت التوزيع.
ب. انشاء وحدة انتاج مخلفات الفحم واالحتراق جديدة

وانشاء معدات ميكانيكية
لفحم واإلضافات ج. مصانع جديدة ل

العميل الموقع
تيتان اسمنت ال مصنع سالونيك
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المستخدم النهائي الموقع المشروع
ينيك، سالونيك ل بتروليوم هي يبروبيلين، مصفاة  مصنع بول

سالونيك.
انشاء خط انابيب البروبلين )5 كم الطول االجمالي، 0.8 كم

تعبئة من الجزيرة المشرفة الى حدود المصنع ( الجزء المغمور، ربط منشآت ال

المشاريع ذات الصلة:
• نقل الغاز الطبيعي بالضغط المتوسط في مساحة 	 تمديد نظام ل

واسعة من منطقة دراما من اجل تزويد العمالء الصناعيين لدى  
شركة الطاقة العامة لمنطقة بروستساني الصناعية.  

• لغاز الطبيعي في   	 تطوير شبكة نظام توزيع الضغط المنخفض ل
المناطق الحضرية لمنطقة كيلكيس – دراما – كافاال.  

المشروع
خطوط ديبا ألنابيب الغاز الطبيعي

المستخدم النهائي الموقع
ا ب شركة دي منطقة دراما ، اليونان الشمالية

العميل الموقع المشروع
شركة موتور اويل هيالس كالوخوري ، سالونيك. بعيدة عن الشاطئ  ربط الكورال ، أماكن تخزين الوقود ) مع نقطة الرسو ال

873A/K( ، خط أنابيب 12.

خطوط األنابيب

المنتجات و الخدمات

قد تتعهد اي كي ام اي ببناء خطوط أنابيب تحت األرض  او عليها إما ضمن مشاريع دولية أو ضمن المصانع 
الواقعة داخل حدود الدولة. اتمام الخدمات التي تتضمن مسح الموقع واألعمال المدنية واألرضية ومد األنابيب 

واللحام والطالء والفحص الهيدروليكي و أعمال الحفر التشغيلية.
مشاريع األنابيب البحرية لربط الجزر المشرفة أو التوصيالت الى مرافق الشاطئ هي ابضا ضمن 

مجاالت خبرة وتكنولوجيا الشركة المهمة
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العميل المشروع
أنظمة طاقة الرياح فيستس. V90 و V52 تصنيع االبراج واالساسات ألبراج فيستس

تعبئة ل مخروط ذو فوهة ل المشروع
مصافي اسبروبيرغوس الموقع

ينيك بتروليوم ل هي العميل/ المستخدم النهائي

3.850MM اجمالي الطول
X 825MM 1470 أبعاد المنتج

KGS 5.500 الوزن
A516 GR 70 
السمك 13 ملم

مادة الغالف

 توترب هيالس
 شركة مودي

الطرف الثالث
)وكالة التفتيش و الرقابة(:

الصناعات الخاصة

المنتجات و الخدمات

إن خبرتنا الفنية تمكننا من اتمام بناء المواد الخاصة المطلوبة بكثرة مثل أعمدة برج الرياح ، والمشاغل واألفران والموجهات ، 
وخطوط النقل الملحقة ببطانة صامدة للحرارة ، أشكال التدفئة، وصوامع االلمنيوم ، وبشكل عام هي المواد الفوالذية الصناعية/ 

الميكانيكية المخصصة بما في ذلك التشغيل بالماكنات.

العميل / المالك الموقع المشروع
فايبرن س. أ. تريبني سيريس صناعة الفرن الدوار في مرحلة ماقبل التسخين في مصنع 

الصوف الصخري الجديد دراسة وتصميم وتصنيع وتركيب

العميل / المالك المشروع
انية يون انية و مصفاة سالونيك شركة البترول ال يون انشاء صوامع األلمنيوم في وحدة البولي بروبلين في شركة البترول ال
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• مصانع التجميع	
• بيانات االنتاج	

EKME منشآت شركة



منشآت شركة اي كي ام اي الرئيسية في سالونيك في شمال اليونان

منشآت شركة اركوميت  في امارة رأس الخيمة في االمارات العربية المتحدة

EKME منشآت شركة 

مصانع التجميع
ان مصانع شركة EKME تقدم جميع خدمات التصنيع والتجميع الميكانيكي وتشمل جميع 

التسهيالت الضرورية لتنفيذ جميع التعليمات في التجميع داخل الشركة.

EKME منشآت شركة 

منشآت شركة EKME تتضمن: 
• األعمال الميكانيكية 	
• مشغل تشكيل المعادن والصفائح	
• ثقيلة والتغليف 	 اً االنابيب ال مشغل اللحام )يدوي و آلي متضمن

ولحام التغطيه وسبيكة اللحام واللحام المتخصص(.
• قاعات تجميع كبيره	
• مرافق األنابيب مسبقة الصنع	
• حضائر السفع الرملي )الجلي الرملي( والطالء	
• افران المعالجة الحرارية بعد اللحام	
• باحات التخزين و اختبار التجميع 	

ان اهم منشآت شركة  EKME للتصنيع موجودة في سالونيك 
في شمال اليونان وتغطي مساحة 6000م2 من وحدات االنتاج و 

1000م2 من المساحة المكتبية و مجموع مساحة التخزين المتاحة 
هي 10900م2 على قطعة ارض بمساحة 35000م2 . ونقل البضائع 

ميسر من خالل شبكات الطرق المحلية كما هو الحال بالنسبة لسكة 
حديد سالونيك و الميناء الرئيس المجاور.

المكتب الفرعي و منشآته الصناعية بمساحة )1500م2( موجود 
في مدينة كافاال والتي تقع 150 كيلو مترالى الشرق من سالونيك. 
تم استيعاب وسائل النقل من خالل شبكة الطرق السريعة المحلية 

)القريبة( وميناء المدينة. 

في عام 2015 قامت شركة EKME  بالتعاون مع شركة 
 ARCOMET RMC FZC بإنشاء .ARCHIRODON n.v

وهو مشغل تجميع ذو مقومات عالية ونموذجية لموقعه ذو الواجهة 
البحرية  في امارة رأس الخيمة في االمارات العربية المتحدة. منشآت 

ARCOMET في المنطقة الحرة في رأس الخيمة تتضمن معدات 
الضغط و قاعات تصنيع اآلليات واألنابيب والتشغيل اآللي لمرافق 

الطالء و مرافق المعالجة الحرارية. و هي تغطي النطاق العام 
للمتطلبات الصناعية للمشاريع المتعلقة بمشاغل النفط و الغاز.

يسمح رصيف الميناء االمامي والذي بمساحة 100م  وساحة التجميع 
الواسعة لـ ARCOMET بتنفيذ مشاريع التجميع والتركيب ذات 

النطاق الواسع و تتضمن تزويد وحدات العمليات والمصانع الساحلية  
بكافة لوازمها.

تضم رشكة  ARCOMET RMC FZC هي رشكة مشرتكة 
.ARCHIRODON n.v مع رشكة EKME  بالتعاون 
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ان معايير الوزن والحجم المراعاة في منتجات مصنع شركة EKME الموجود في 
سالونيك مدرجة في االسفل. وللتفصيل اكثر فإن شركة EKME  و بموجب اتفاقية بينها 
وبين سلطة مصنع سالونيك استخدمت منطقة مخصصة ضمن المصنع حيث تنفذ فيها 
المراحل االخيره في التجميع و التركيب من قبل طاقم عمل شركة EKME  . وهذا يسمح 
للشركة بتسليم اكبر حجم من النماذج او المعدات قرب رصيف التحميل في الميناء حيث 

تشحن الى الوجهة االخيره.

قصى حد لقطر الصهريج

اقصى طول للصهريج

قصى قدرة استيعابية للف الصفائح
قصى سماكة لقص الصفائح

حد الوزن )لكل وحدة واحدة(

9.5 م

40 م  لكل مشغل
100 م لكل ميناء تجميع

130 م م لكل 2000م م عرض
250 م م

200  طن لكل مشغل
1000 طن لكل ميناء منطقة تجميع>

ادنى وزن
)للقدرة االقتصادية

 التنافسية(

اعلى سمك
ممكن

ادنى سمك
)للقدرة االقتصادية

 التنافسية(

الماده

2.5 tns 130 mm 10 mm Carbon Steel         
2.5 tns 130 mm 10 mm Low Alloy              
2.5 tns 100 mm 6 mm High Alloy               

بيانات االنتاج

تتضمن المواد الصناعية المختلفة المستخدمة والتي تعتبر شركة EKME خبيرة فيها الفوالذ الصلب والفوالذ الصلب المنخفض الشوائب والفوالذ 
المقاوم للصدأ )stainless steel( والسبائك المصنعة حسب االختصاص )السبائك مزدوجة  الوجهين، سبائك انكولوي 600/800 ، هاستيلوي( و 

تيتانيوم ومواد الغالف. سبائك  النحاس والنيكل وال

نطاق ووصف المواد

EKME منشآت شركة 

الصهاريج / االبراج
المفاعالت

مبدالت الحرارة الغالفية االنبوبية
تمديد انابيب

صهاريج التخزين
اعمال الفوالذ

TNS 5.500
TNS 1.800
TNS 3.000
TNS 6.500

TNS 15.000
TNS 7.000

ن لمصنع شركة  EKME الموجود في سالونيك 
القدرة االنتاجية السنوية االتية لكل من اصناف 

المنتجات المختلفة . ارجو مالحظة ان هذه االرقام  
تمثل القدرة االنتاجية بجدول مناوبة عمل واحدة ، لذا 

من الممكن زيادتها بتفعيل مناوبة عمل ثانيه.

القدرة االنتاجية )مناوبه واحدة سنويه(
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الهندسة



االمكانيات الهندسية لشركة EKME  تغطي كامل مجال عمل 
الشركة وعمليات التجميع في المشاغل. 

من معدات الضغط الى وحدات التركيب الى تركيب الخزانات 
نا  واالنابيب. قدرتنا على توفير هذه الخدمات في الشركة تسمح ل
تنفيذ السريع السيطره بشكل اكبرعلى  نا وال بتحسين تصميم عمل

مقاييس تنفيذ مشاريعنا.

تالية: الهندسة تغطي القطاعات ال
الهندسة الميكانيكية التفصيلية في صهاريج الضغط   •

العالي وحسابات القوة  
هندسة المبدالت الحرارية والهندسة الميكانيكية التفصيلية  •

صهاريج التخزين والحسابات الميكانيكية  •
هندسة الفوالذ االنشائي التفصيلية  •

التركيب الثالثي االبعاد للوحدات االنزالقية والتركيبية  •
تحليل العنصر المحدد  •

الهندسة التفصيلية لتركيب االنابيب و التخزين المؤقت  •
هندسة التجهيزات الكهربائية التفصيلية  •

دراسات الرفع  •
بناء المدني التفصيلية هندسة ال  •

تصاميم شركة  EKME و تركيب معداتها بناًء على الشيفرات 
تالية : ال

 ASME VIII DIV. 1, DIV. 2  •
 PED 97/23/EC  •

AD MERKBLäTTER  •
 TEMA  •

 BS 5500  •
 API  •

 CODAP  •
 ISPESL  •

GOST  •

ويمكن ان يأخذ باإلعتبار مواصفات معينة يقدمها العميل.

الهندسة التفصيلية للمعدات التكنولوجية التي تنفذ من قبل 
EKME مستخدمًة البرمجيات المضغوطة من خالل برمجيات 

الشيفرة او الصهاريج عالية الضغط ذات المواصفات والمقاييس 
العالية عن طريق برنامج COADE  لصهاريج الجمعية األمريكية 

للمهندسين الميكانيكيين.
ان الرسوم متساوية القياس والرؤى ثالثية االبعاد للوحدات قيد 

االنشاء تمكن المؤسسة المنتجة ذات االنتاج الفعال منذ مرحلة ما 
قبل التركيب الى المرحلة النهائية من االنشاء / التجميع.

حزم البرمجياتالهندسة

انظمة الحسابات 
المتوفرة

انظمة الرسم 
الحاسوبي المتوفرة

برنامج تخطيط موارد 
الشركات

برنامج تخطيط 
المشروع

انظمة مضغوطة
)كود وير - انظمة ترميز(

انظمة الصهاريج ذات المواصفات 
)COADE( والمقاييس العالية

)COADE( خزان

الرسم الحاسوبي ثنائي وثالثي االبعاد
سبولجن )نظام شركات التصنيع(

نظام انفينتور )االبداعي(

حزمة انترسوفت لالعمال
خطيط المشاريع باستخدام برنامج 

برايمافيرا ب
برنامج ادارة المشاريع

حزم برمجية أخرى:
COADE  تصميم خزانات التخزين : خزانات عن طريق برنامج  •

تصميم هيكل الفوالذ : برنامج ستراكاد  •
تمديد االنابيب / برنامج التخزين المؤقت  •

انظمة تمديد االنابيب بايبوركس عن طريق تفعيل برنامج  -  
  COADE ألعمال تمديد و صيانة االنابيب

BS 5500 تطوير البرامج داخل الشركة للمجموعة الهندسية  -  
برنامج سمارت سبولجن 2008.1 من قبل شركة انترغراف لتمديد    -  

انابيب اللف   
تركيب ثالثي ابعاد للوحدات التركيبية و تنفيذها باستخدام  •

برنامج انفينتور  

المشروع
نظام التركيب لمعالجة تيار التسخين وتيار التحييد الكاوي الُمستهَلك

العميل/ و المستخدم الموقع
MERICHEM شركة ينيك ، مصفاة إيليفسيس ل شركة بترول هي
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المشروع
انشاء صفائح مزدوجة الغالف وسخان النفط الخام 

الحراري 3H01AB وتجديد احد سخانات النفط 
H101 الساخنة الموجودة

العميل/ و المستخدم الموقع
مصفاة إيليفسيس ينيك ل  شركة بترول هي

الهندسة

بناء ل متساوي االبعاد و القياس ل
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لموائع الجزء العلوي 4101* مفاعل التكسيرالتحفيزي ل المشروع
تكسير المواد المائعة الوحدة

مصفاة ايليفسيس الموقع

لينك بتروليوم هي العميل/المستخدم

تحليل العناصرالمحدودة للجزء العلوي 
الذي يشمل المفاعل

بيئة الحرارية ل الهيئة االتحادية ل

مركز الدوران للجزء العلوي من عملية 
التكسيرالتحفيزي للموائع الجديدة

تحليل العناصر المحدودة لرأس مسطح 
الجزء السفلي مع أضالع التعزيز الشعاعية

الهندسة

لتغذية مخروط  ذو فوهة ل المشروع
اسبروبيرجوس الموقع

لينك بتروليوم معمل التكرير هي العميل/ المستخدم النهائي

MM 3.850 اجمالي الطول
1470X825 MM .I.D

KGS 5.500 الوزن
13MM سمك A516 GR 70 مواد متينه

مودي
توترب هيالس

الطرف الثالث
التفتيش

بيان المخروط ذو فوهة التغذية

تصميم التفاصيل لحاقن التغذية الجديد و مسلكه مستقيمه القامة خط تغذيه مرتفع
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• براءات االختراع والقضايا الخاصة	

االبداع



االبداع

براءات االختراع والقضايا الخاصة

طريقة تقسيم الصهريج )رقم التسجيل 1006961(
تستخدم هذه الطريقة في صهاريج التخزين الموجودة الالزم تقسيمها 

الى أربعة أقسام متفرقة ضمن صهريج واحد .ويتم انجاز ذلك عن 
طريق وضع غالف عرضي فوالذي، ويجزئ الصهريج الى أربعة 

أقسام متساوية.
ويمكن أن تستخدم هذه األجزاء بشكل مستقل معبأة أو غير معبأة 

تالي تسهل عملية التخزين . وبال
واألعمال التي يمكن تنفيذها تكون كما يلي:

تنقية الغاز واصدار شهادة خلو الصهريج من الغاز .  •
تجريد وإزالة بناء السطح.  •

بناء أساسات صلبة لغالف الجدران الفوالذية.  •
إصالح واستبدال األلواح السفلية.  •

التصنيع المسبق لغالف الجدار، وبناء سطح جديد )ان طلب(  •
  في متجر اي كي ام اي سالونيك.

انشاء بنايات جديدة.  •
انشاء أنابيب متداخلة بين االقسام األربعة الجديدة المجزأة في  •

الصهريج.  
الفحص الهيدروستاتيكي لألقسام االربعة.  •

يتكون صهريج التخزين من اربعة أجزاء متفرقة تستخدم بشكل    •
مستقل وتكون معبأة او غير معبأة مما تسهل من عملية التخزين.    
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براءات االختراع والقضايا الخاصة
طريقة رفع الصهريج )رقم التسجيل 1006960(

تستخدم هذه الطريقة في اعمال اإلصالح والصيانة المتعلقة 
بصهاريج التخزين في حاالت التآكل الشديد للجزء التحتي أسفل 
الصهريج . قد تستخدم براءة االختراع مع السطح الثابت والسطح 

المتحرك للصهريج و تم تطبيقها حتى اآلن ما يقارب 45 مم، مما 
تالي يمنع تسرب المواد من  يزيد من عمر استخدام الصهريج وبال

الصهريج والتي قد تتسبب إثر عوامل بيئية شديدة.

الوصف التفصيلي:

باستخدام الرافعات الهيدروليكية ذات القوة العالية والمتالئمة مع 
وحدات المضخة وأجهزة التحكم، يتم رفع الصهريج كامال للطول 

المناسب ويكون محمي بحبال تثبيت وباالتجاه المناسب. ينشئ الرفع 
حيز للعمل أدنى الصهريج من أجل تنفيذ األعمال الالزمة لتحسين 

الموقع أسفل الصهريج عن طريق إزالة وبناء طبقات جديدة من المادة 
ثم ضبطها بالدرجة المطلوبة.عالوة على ذلك، يمكن تنظيف او 
تغطية األلواح السفلية من الصهريج بفعالية لمقاومة التآكالت.



إدارة الجودة



إدارة الجودة

إدارة الجودة

ان التزام شركة EKME بالجودة في جميع مجاالت عملها كان احد العالمات 
التجارية للشركة و السبب الرئيس خلف نجاحها الدائم و تطورها عبر السنين.

شهادات وفقا لمقاييس األيزو )4-9001/3834( والجمعية األمريكية 
للمهندسين الميكانيكيين و الرموز  U, U2, S تغطي جميع 

ياتها. عمل
تقع مسؤولية تنفيذ استراتيجيات الجودة على عاتق جميع الدوائر 
ضمن منظومة الشركة. هذا االسلوب يعزز مفهوم الشركة عالية 

الجودة و بشكل جوهري عند الحصول على منتج نهائي عالي الجودة. 
ان جودة المشروع يسيطر عليها من قبل ضمان الجودة االلزامي لعمل 

محدد / خطة ضمان الجودة الصادرة عن ادارة دائرة الجودة في شركة 
EKME  و تطبق في جميع مراحل عملية االنتاج. ومن خالل المعرفة 

الواسعة لمتطلبات القوانين والعمالء فإن جميع نشاطات ضمان 
الجودة و معايير القبول تم تعريفها وجدولتها بشكل واضح.

وعالوة على ذلك ، للعميل الحق في تعيين طرف ثالث )وكالة تفتيش( 
لضمان االلتزام بالمعايير والقوانين المناسبة. 

ويمكن للشركة ان تستوعب بسهولة مثل هذا التنظيم عن طريق دمج 
وكالة تفتيش )تي. بي. أي( في خطة ضمان وضبط الجودة وتوفير 

امكانية الوصول الكامل للمفتشين أثناء اإلنتاج و الفحص .
وتمتلك شركة "اي كي ام اي" القدرة على القيام بنشاطات ضمان 

تالية في السوق:  وضبط الجودة  ال

المرحلة االخيرة في المعالجة الحرارية في الفرن   •
المرحلة المحلية االخيرة في المعالجة الحرارية   •

VT )مع مساعدة او دونها(  •
تقليدي بالموجات فوق الصوتية الفحص ال  •

فحص السمك بالموجات فوق الصوتية  •
مجموعة فحوصات مرحلية للموجات فوق الصوتية   •

تقليدي فحص الكفاءة ال  •
فحص الكفاءة الفلوريسيني   •

تقليدي فحص الجسيمات المغناطيسية ال  •
فحص الجسيمات المغناطيسية الفلوريسيني  •

قياسات سمك طبقة الطالء الجافة   •
تحديد المواد الموجبة )بما في ذلك العناصر  •

الخفيفة والمعادن الثمينة(  
فحص الفريت   •

اختبار الصالبة )مقاومة االتصال بالموجات فوق الصوتية و   •
االرتداد(  

التفسير االشعاعي  •
فحص فروسيانيد  •
فحص فيروكسيل  •

المعالجة / عملية طالء المعدن  •
 

جدول تسجيل االختبار الهيدروليكي
    

وفقاً للحاجة فإن نشاطات ضمان الجودة و ضبط الجودة من الممكن 
ان تتم بتعاقد فرعي .

 نشاطات من الممكن التعاقد عليها بشكل فرعي هي: 
)Y و اشعة X التصوير الشعاعي )اشعة  •

زمن حيود الموجات فوق الصوتية   •
التحليل الكيميائي المخبري  •

)ASTM G146( اختبار تحليل المواد ثنائية المعدن و اللحام  •
اختبارات اإلتالف المخبرية )اختبار ارتفاع درجة الحرارة التوتري(  •

 )ASTM G48( اختبارات التآكل / الشقوق  •
)ASTM E562( عدد مركبات الحديد في فحص المعادن  •

الفحص بالمعدات غير االتالفية

شهادات القائمين باالختبارات غير االتالفية
ثاني في ASNT و /او EN /PCN  لموظفي  شهادات المستوى ال

شركة "اي كي ام اي"

لمهندسين الميكانيكيين شهادة الجمعية األمريكية ل
لمهندسين الميكانيكيين حيث  إن شركة "اي كي ام اي" معتمدة من قبل لجنة المراجعة المشتركة  للجمعية األمريكية ل

حصلت على الشهادات  يو ،يو2 ، اس.

EN ISO 3834-2 (EN 729-2)
متطلبات الجودة للحم المواد المعدنية بالصهر– متطلبات الجودة الشاملة

جذومنلا / طمنل ةعنصملا ةكرشلا تادعملا
MIC-10 G.E. فحص الصالبة

EHC-09 DANATRONICS الموجات فوق الصوتية عيار السمك ب
PHAZOR XS G.E. الموجات فوق الصوتية  قليدي ب ت الفحص ال

ية و مجموعة الفحوصات المرحل
MR52 MR CHEMIE مقرن فحص الجسيمات المغناطيسية 

HELLING بنفسجية مصباح األشعة فوق ال
LX1330B MR CHEMIE مقياس لوكس

KOWOLUX مستعرض الطالء
DDS-2 NDTES مقياس شدة الضوء

PROSPECTOR LE ELVATECH إعادة تصنيع المواد المركبة
Pocket - Leptoskop KARL DEUTSCH مقياس سمك الطالء

456 ELCOMETER مقياس سمك الطالء
MF300F+ DIVERSE مقياس الفريت

SENTINEL ROTOTHERM مسجل الضغط/ درجة الحرارة 

ASNT تقليدي بالموجات فوق الصوتية والفحوصات الفحص ال
VT MT PT RT/RI ية للسمك المرحل

ISO 9001:2008
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الموارد البشرية

يعد موظفو "اي كي ام اي" أقوى 
عناصر الشركة والقوة التي تقود الشركة 

نحو النمو والتطور.

تأكيد على بقاء فريق قيادي قوي قادر على القيام  ولهذا، ينبغي ال
تقنية واالدارية وان يكون على دراية بالمتطلبات  بجميع المسؤوليات ال

بيئة الصناعية في مسائل الكفاءة والسالمة والجودة . العملية لهذه ال

يعد انتاج القوى العاملة بنفس القدر من االهمية بالنسبة للشركة. 
وتوظف شركة "اي كي ام اي"   موظفين متخصصين و تقنيين 

مهرة بخبرات تمتد الى سنوات متعددة في التصنيع وفي مجال بناء 
االنشاءات الصناعية وعلى درجة عالية من المرونة واالستجابة للعمل 

الى جانب القدرة على اداء مهمات انشائية معقدة بكل امان وبشكل 
فعال. وتبقى القوى العاملة قادرة على تلبية جميع متطلبات المشاريع 

القائمة عبر التدريبات التي تجري في الشركة والندوات الخارجية.

و يعتبر التدريب المتواصل والعمل تحت الظروف الصعبة أهم عامل 
وراء سالمة الموظفين وادائهم الممتاز.

العاملين و السالمة

الصحة والسالمة

تعد شركة "اي كي ام اي" مكان عمل آمن الموظفين والعمالء. 
تؤمن شركة "اي كي ام اي"  باهمية حماية الصحة المهنية و 

تعزيز رفاهية موظفينا وعمالنا  و تؤمن ايضا بأن مكان العمل 
اآلمن يتسق مع كفاءة االنتاج ذو الجودة العالية مع الحفاظ على 

البصمة البيئية كأدنى حد .
.OHSAS 18000 و ISO14000 وقد نالت الشركة شهادتي

مبادؤنا الرئيسية لالمان هي : 

* السالمة هي مسؤولية الجميع

* يمكن تجنب جميع االصابات

* يمكن تجنب جميع الحوادث 

* يظهرالمدراء االهتمام والعناية تجاه الموظفين

* يتدرب الموظفون على العمل دون اي مخاطر

* يكون العمل اآلمن شرطا للتوظيف 
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العاملين و السالمة

قيم جميع الوظائف بناء على المخاطر التي تنطوي عليها، وتنفذ  ُت
تبعا لالجراءات المسموحة والمرجعيات و تصاريح العمل واستخدام 

معدات الوقاية الشخصية .

تقوم "اي كي ام اي" على أسسس ثابت و برامج تعريفية عن السالمة 
والصحة، التدريب، الرقابة والتسجيل و بالتعاون مع كبرى شركات 
الطرف الثالث المتخصصة في التدريب واستشارات الموظفين الى 

جانب اجراءات االشراف والتدقيق الداخلي.

و يركز برنامج الوعي بالصحة والسالمة على اكثر المخاطر إضرارا 
والتي تتسبب بمعظم اصابات الوقت الضائع التي تسببها اآلالت 

للعمال والتحميل والتفريغ والعمل في االماكن المرتفعة. و ال تتساهل 
شركة "اي كي ام اي"  مع التعامل مع االخطار مما يقضي بضرورة 

تنبه  جميع العاملين النفسهم ولبعضهم بعضا. 

تنفيذ الوظائف بالطريقة  وتوفر الشركة التدريب الضروري ل
الصحيحة االمنه في جميع االوقات .

تنظم شركة "اي كي ام اي" جدوال طبيا لتفقد سالمة جميع 
يا(  الموظفين اسبوعيا وتخصص طبيبا  كل جمعة )حال

لضمان سالمة العمل وقدرة اداء الموظفين. و أطلقت شركة 
"اي كي ام اي" مبادرة بنك دم بالتعاون مع السلطات العامة 

حيث يتبرع موظفو الشركة بالدم مرتين كل عام.

تنفذ الوظائف بالطريقة 
الصحيحة االمنه في 

جميع االوقات.

مكان العمل آمن للبيئة ايضا

بيئية و أي  تام مع ظروف التراخيص ال ترتكز اولويتنا على التوافق ال
نا. متطلبات قانونية اخرى ضمن مجال عمل

وقد  قامت الشركة بتنفيذ اعمال ادارية بيئية في جميع مواقع العمل 
)اماكن البيع والعمل( الخاصة بها لتوفير االلتزام االداري وتحقيق 

التطور المتواصل.

بيئية المحتمله نتيجة للمواد المتبقية )الخردة( وانبعاث  وتحدث اآلثارال
الجسيمات في الهواء نتيجة لعمليات اللحام وانبعاثات المركبات و 

المواد االستهالكية مثل زيوت المحركات واإلطارات بشكل عام. ويتم 
نفايات  مراقبة كل هذه الجوانب فضال عن استخدام الطاقة ومعالجة ال

نفايات وإدارتها. وإعادة تدوير ال

وقد استبدلت شركة "اي كي ام اي"  الغاز الطبيعي بالديزل لتشغيل 
تلدين وتدفئة المكاتب  وتسخين الماء كما استخدم ماء المطر  افران ال

نباتات و االشجار في مباني الشركة. لري ال

مبادؤنا البيئية االساسية هي:

بيئية المطبقة  تخصيص الموارد الالزمة لاللتزام بجميع القوانين ال  *
واللوائح والتصاريح واالتفاقيات المعمول بها  

بيئية من خالل ممارسات التشغيل وبرامج تقليل المخاطر ال  *
التأهب للطوارئ  

التشجيع على إعادة التدوير واالستصالح و إعادة استخدام  *
بيئة تقليل من االنبعاثات وتصريفها في ال المواد المتبقية، وال  

السياسة البيئية

إن الترويج للوعي امر مهم داخل الشركة الى جانب الحرص 
على التدوير االمثل لمشتقات االنتاج والمواد المتبقية فضالعن 

نفايات المكاتب.
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